
AUKŠTOS ĮTAMPOS AKUMULIATORIAUS GARANTIJA 

Aukštos įtampos ličio jonų akumuliatoriui (toliau – „aukštos įtampos akumuliatorius“) toliau nurodytomis 

sąlygomis suteikiama 8 metų arba 100 000 mylių (160 000 km) garantija (priklausomai nuo to, kas 

įvyksta pirmiau) nuo pirmosios transporto priemonės registracijos datos, pagal įprastą gamintojo 

suteikiamą garantiją, neprieštaraujant nuostatai, kad pirmuosius 24 mėnesius taikomas draudimas be 

ridos limito. Ši garantija įpareigoja gamintoją be jokių papildomų išlaidų Klientui pašalinti bet kokius 

gamybos defektus pakeičiant nauju arba sertifikuotu atnaujintu aukštos įtampos akumuliatoriumi arba 

remontuojant. Ši garantija nebegalios, jei suplanuoti techninės priežiūros darbai (įskaitant aukštos 

įtampos akumuliatoriaus patikrą) neatliekami tokiu dažniu (kasmet arba pasiekus maksimalią ridą), koks 

aprašytas kartu su transporto priemone pateiktame savininko vadovo priede ir vadovaujantis gamintojo 

instrukcijomis bei taisyklėmis. 

Išskyrus darbus, atliktus per pirmuosius 24 mėnesius nuo pirmosios transporto priemonės registracijos 

datos, bet koks remontas ar pakeitimas, atliktas pagal šią garantiją, nėra būtinas siekiant atkurti aukštos 

įtampos akumuliatoriaus pradinę būklę, buvusią transporto priemonės įsigijimo metu, tačiau transporto 

priemonėje turi būti akumuliatorius, kurio talpa yra bent tokia pati kaip ir originalaus akumuliatoriaus iki 

gedimo. 

 

Aukštos įtampos akumuliatoriaus įkrovimo talpa 

Aukštos įtampos akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė yra ribota. Jo, kaip ir bet kurio įkraunamo 

akumuliatoriaus, įkrovimo talpa laikui bėgant ir naudojant mažėja. Akumuliatoriaus talpos sumažėjimas 

kinta priklausomai nuo išorės sąlygų (aplinkos temperatūros ir pan.) bei naudojimo sąlygų, pavyzdžiui, 

vairavimo įpročių ir aukštos įtampos akumuliatoriaus įkrovimo būdų, aprašytų kartu su transporto 

priemone pateiktame savininko vadovo priede. Tai skiriamasis ličio jonų akumuliatorių bruožas, su 

kuriuo klientas sutinka ir jį pripažįsta, ir jis nelaikomas defektu, kuriam taikoma ši garantija, nebent 

akumuliatoriaus įkrovimo talpa tampa mažesnė nei 70 procentų (i) nepraėjus 8 metams nuo pirmosios 

automobilio registracijos datos arba (ii) nenuvažiavus 100 000 mylių (160 000 km) nuo pirmosios 

automobilio registracijos datos (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). 

Klientai kviečiami griežtai laikytis instrukcijų, kaip padidinti akumuliatoriaus tarnavimo laiką ir talpą, 

išdėstytų kartu su transporto priemone pateiktame savininko vadovo priede. 

 

Ši garantija netaikoma defektams ar gedimams, kuriuos visiškai arba iš dalies sukėlė arba prie to 

prisidėjo: 

● nustatytų įkrovimo procedūrų, aprašytų savininko vadovo priede, pateiktame kartu su 

transporto priemone, nesilaikymas; 

● įkrovimo prietaisų, kurių techninės specifikacijos neatitinka aprašytųjų savininko vadovo priede, 

pateiktame kartu su transporto priemone, naudojimas; 

● ĮSPĖJIMO ir ATSARGUMO PRIEMONIŲ instrukcijų, aprašytų savininko vadovo priede, 

pateiktame kartu su transporto priemone, nesilaikymas; 

● kitų komponentų gedimai pasibaigus neribotos ridos draudimui arba 24 mėnesiams; 

● transporto priemonės modifikacijos arba išmontavimas, kuriuos atliko ne įgaliotasis „Jeep“ 

pardavėjas arba kurie buvo atlikti be išankstinio gamintojo sutikimo; 

● remontas ir (ar) suplanuoti techninės priežiūros darbai (įskaitant aukštos įtampos 

akumuliatoriaus patikrą), atlikti trečiosios šalies ne pagal gamintojo instrukcijas ir taisykles; 

● neatlikti suplanuoti techninės priežiūros darbai (įskaitant aukštos įtampos akumuliatoriaus 

patikrą), nurodyti kartu su transporto priemone pateiktame savininko vadovo priede, 

nepriežiūra, avarijos, netinkamas naudojimas, dalyvavimas sporto varžybose, remontas 

naudojant neoriginalias atsargines dalis (t. y. ne gamintojo tiekiamas dalis) arba nevienodos 

kokybės dalis bei žalos, daromos vairuojant arba naudojantis automobiliu, kai jis neabejotinai 

sugedęs, didinimas.   

 



Draudimas nebegalioja, jei apie gedimą nepranešama per šešiasdešimt dienų nuo jo atsiradimo. 

Šioje garantijos knygelėje išdėstyta garantija neturi įtakos vartotojo įstatyminėms teisėms. 


